
জীফন ঘঘোল  

ভ্রভণপ্রেভ দীঘঘদদপ্রনয, োোপ্রে ভতপ্রর দমোত্রো কপ্রযপ্রছন দফদবন্ন ভপ্রে। এছোেো 

নোট্যচচঘো, ফইেো, ঘরখোপ্ররদখ, ইতযোদদ দনপ্রে আপ্রছন ঘই দযতোরুপ্রণযয দদনগুদর 

ঘথপ্রক। দট্ো োাঁচট্োয চোকদযজীফন ঘল কপ্রয এখন দনপ্রজয এফং অনযোনয 

োংসৃ্কদতক ংগঠপ্রনয প্রে অদধক জদেপ্রে আপ্রছন। 

 অপ্রনক অপ্রনক দদন আপ্রগয কথো। দফ ঠোকুপ্রযয আন ঘদপ্র ঘফাঁপ্রধপ্রছ দ্বন্দ্ব। দুই বোইপ্রেয 
তীব্র ংঘোত। ফহু মুপ্রে জেী েফর যোক্রভোরী ঘদফপ্রনোদত রূফোন কোদতঘক ফনোভ দিভিক, সূ্থরকোে, 
ভন্থয গদত অথচ দফচক্ষণ গজোনন। ঘদফতোপ্রদয অস্ত্র বোণ্ডোয মোয অধীপ্রন, দমদন অপ্রনক মুপ্রেয নোেক, ঘই 
কোদতঘক দফ-োফঘতীয ংোপ্রয খোদনক ঘকোণঠোো। অনযদদপ্রক ধীয দস্থয ফুদেভোন গপ্রণ উভোয কোপ্রছ একটু্ 
ঘফদ আদয, খোদতয োে। দুইপ্রেয দবতপ্রয ঘজোয রেোই চপ্রর। অং এয রেোই। ফ দকছু দভদরপ্রে ঘক ঘেষ্ঠ  
তোয রেোই। এদদপ্রক ঘেষ্ঠপ্রেয দফচোপ্রযই দনযন প্রফ দফফোপ্রয ংে। মোয আন ীপ্রলঘ তোযই দফফোপ্র 
অগ্রোদধকোয। অনুচয ভোযপৎ ংঘোপ্রতয ংফোদ ঘৌঁছোে ঘবোরোনোপ্রথয দযফোপ্রয। দতদন ঘেপ্রক োঠোন দুই 
ন্তোনপ্রক। ফদকছু শুপ্রন, অনুধোফন কপ্রয, োফঘতীপ্রক োক্ষী ঘযপ্রখ যীক্ষো ফযফস্থো দদপ্ররন ভোপ্রদফ – ‘এই 
ৃদথফী োতফোয েদদক্ষণ কপ্রয ঘম আপ্রগ আপ্রফ ঘই প্রফ ঘেষ্ঠ।’ ঘোনো ভোত্র যোদজ কোদতঘক। তোয আপ্রছ 
দ্রুতগদত ফোন ভেূয। জে তোয দনদিত। অনযদদপ্রক নোদুনুদু গণপ্রদপ্রফয ফোন ইাঁদুয। তোয কোপ্রছ এই মুে 
অভ। জে েোে অম্ভফ। তফু দুদণ্ড দচন্তোয য ম্মত ’র গপ্রণ। তৎক্ষণোৎ ভেূপ্রযয দপ্রঠ ঘফদযপ্রে ের 



কোদতঘক। অথচ গপ্রণপ্রয দফপ্রল ঘরপ্রদোর ঘনই, ঘ চুচো। খোদনক প্রয ঘ ইাঁদুয ফোপ্রন ঘচপ্র দফ-
োফঘতীপ্রক োতফোয োক দদপ্রে থোভর। ফরর, আভোয েদদক্ষণ ঘল। ভপ্রশ্বয ফরপ্ররন ‘ঘকী! তুদভপ্রতো ঘকোথো 
ঘগপ্ররই নো।’ গপ্রণ ফপ্রর, ‘ঘদফোদদপ্রদফ ভোপ্রদপ্রফয ভপ্রধযই োযো ৃদথফীয ফো। ুতযোং তোাঁপ্রক এফং ভোতো 
োফঘতীপ্রক েদদক্ষণ কযোয অথঘ ৃদথফীপ্রক েদদক্ষণ কযো।’ আত্মপ্রজয মুদি ঘপরপ্রত োযপ্ররন নো দফশ্বনোথ। 
অতএফ তঘোনুমোেী দ্বপ্রন্দ্ব ঘেষ্ঠ আন রোব কযর গণদত ফোপ্পো এফং োদন গ্রণ কযর দদে  রোপ্রবয। 
দদপ্রক ঘদফপ্রনোদত মখন ৃদথফী েদদক্ষণ কপ্রয দপযর, রপ্রবোদয তখন ন্তোপ্রনয দতো। যোপ্রগ দুুঃপ্রখ 
অদবভোপ্রন ভেূযফোন ঙ্কপ্রযয ভুপ্রখোভুদখ দোাঁদেপ্রে ফরর ‘আনোযো দনযপ্রক্ষতো ফজোে যোপ্রখনদন, গপ্রণপ্রয েদত 
ক্ষোদতে কপ্রযপ্রছন। দঠক আপ্রছ আদভ কখন দফফো কযফ নো, থোকফ দচযকুভোয। আয আভোয যীপ্রযয 
ভি ভোং দনপ্রফদন কযফ ভোতো োফঘতীপ্রক এফং কর োে উৎগঘ কযফ আনোয চযপ্রণ।’ তোযয কোদতঘক 
চপ্রর আপ্র আয দনজঘপ্রন, আয ঘগোপ্রন। চোদযদদপ্রক ুউচ্চ ফঘপ্রত ঘঘযো, গবীয জেপ্ররয ভোপ্রঝ ুফৃৎ 
দরোখপ্রণ্ডয উয শুরু কপ্রয তযো এফং ধীপ্রয ধীপ্রয দতোভোতোপ্রক উৎগঘ কপ্রয তোয োে-ভো।  
 গোেী চোরোপ্রত চোরোপ্রত েফচপ্রনয কথো ফপ্রর চপ্রর ঞ্জে মভথোদন। গোপ্রেোেোপ্ররয বূদভুত্র 
ভোঝফেী ভোনুলদট্য অপ্রনকখোদন ভে কোপ্রট্ মঘট্কপ্রদয োপ্রথ তোয দনপ্রজয গোদেপ্রত। ধভঘবীরু, েচ্ছন্ন 
ঘভৌরফোদী এই চোরক েোদযপ্রদয ক্রভোগত শুদনপ্রে মোে গোপ্রেোেোর দভোরপ্রেয যপ্রত যপ্রত জপ্রভ থোকো নোনোন 
ঘরোকশ্রুদত। ঘোনেেোগ প্রে মখন চপ্ররদছ দত্রমুগীনোযোেপ্রণয দদপ্রক, ঘই ভে ঞ্জে দূয ঘথপ্রক ঘদখোে ‘কোট্ো 
গপ্রণপ্রয’ ভদিয। আভোপ্রদয মোত্রো প্রথয েোনদদপ্রক োোপ্রেয উয কোরপ্রচ ফুজ অযপ্রণযয ভোপ্রঝ ঘছোট্ ভদিয। 
োাঁট্ো প্রথ দত্রমুগীনোযোেণ ঘথপ্রক ঐ ভদিয প্রে ঘৌঁপ্রছ মোেো মোে ঘকদোযনোপ্রথয যোিোে। দকংফদন্তী ফপ্রর 
গপ্রণপ্রক োোযোে ঘযপ্রখ ভোতো োফঘতী স্নোপ্রন মোন। এভন ভে ঘখোপ্রন উদস্থত ন স্বেং দফ, ছদ্মপ্রফপ্র। 
অিপ্রয েপ্রফপ্র ফোধো ঘদে গপ্রণ, ঘকোন ভপ্রতই ঘদোয ছোেপ্রত যোদজ েনো। েথপ্রভ কথো কোট্োকোদট্, প্রয মুে, 
েফর মুে। দপ্রফয অপ্রস্ত্র ভুণু্ড কোট্ো প্রে গপ্রণপ্রয। প্রয অফয োদতয ভোথো রোগোন ে। ঘ আয এক গল্প। 
ঘম স্থোপ্রন গপ্রণপ্রয ভোথো কোট্ো মোে, ঘখোপ্রনই গপ্রে উপ্রঠপ্রছ কোট্ো গপ্রণপ্রয ভদিয। আফোয ফদ্রীনোথ ঘথপ্রক দতন 
দকদভ এদগপ্রে দতব্বত ীভোপ্রন্ত বোযপ্রতয ঘল গ্রোভ ভোনোে যপ্রেপ্রছ ‘গপ্রণ গুম্ফো’। ঐ গ্রোপ্রভ আপ্রছ ‘ফযো গুম্ফো’। 
কদথত, ভদলঘ ফযোপ্রদফ খোপ্রন ফপ্রই ভোবোযত যচনো কপ্রযন। দতদন ভুপ্রখ ভুপ্রখ ঘলোক ফপ্ররন এফং োোপ্রেয 
গোপ্রে ঘই েোকৃদতক গুোে ফপ্র করভদচ গপ্রণ তো দরদফে কপ্রয। মদদ ফতঘভোপ্রন ইট্, ফোদর, দপ্রভন্ট, 
ভোপ্রফঘপ্রর গেো কৃদত্রভ ভদিপ্রযয ভোপ্রঝ আদদ গুোয রূ ঘগপ্রছ োদযপ্রে। গোপ্রেোেোপ্রর ম্ভফত এই দুদট্ গপ্রণপ্রয 
ভদিয োেো মোে। দকন্তু দফবূপ্রভ একদট্ই ভোত্র কোদতঘক ভদিয। ঘরোককথো ভপ্রত ঘম স্থোপ্রন তযোে ফপ্র ঘ 
দনজ ঘদ দফজঘন দদপ্রেদছর, ঘখোপ্রনই মতদয প্রেপ্রছ কোদতঘকস্বোভীয ভদিয।   
 গ্রোপ্রভয নোভ কনকপ্রচৌদয। অরকোনিো  ভিোদকনীয েভস্থর রুদ্রেেোগ ঘথপ্রক উজোন প্রথ 
ফযফধোন ভোত্র চদি দকদভ। আভযো অফয এপ্রদছ গেোন প্রথ ফদ্রীনোথ ঘথপ্রক একত ফোলদি দকদভ গোদে 
ছুদট্প্রে। ঘছোি ুিয এক োোদে গ্রোভ। তোয ফুক দচপ্রয এদগপ্রেপ্রছ রুদ্রেেোগ–কদেগোভী োকো েক। গ্রোপ্রভ 
জনংখযোয আদধকয ঘনই। দচ যোিোয ধোপ্রয োপ্রত ঘগোনো ঘদোকোনোট্ এফং খোনকতক োকো ফোদে। গ্রোভীণ 
ভোনুপ্রলয ঘযপ্রদোয োোপ্রেয ঢোর ঘফপ্রে ঘনপ্রভপ্রছ দনপ্রচ। তোযই োপ্র োপ্র ফদজফোগোন, চোপ্রলয ঘক্ষত। ভোপ্রঝ 
ভোপ্রঝ দু-একট্ো গোেীয আেোজ, দনজঘনতোয কোপ্রছ োয ভোপ্রন ঘকোরোর। মঘট্কপ্রদয দনপ্রে ফযফো এখন 
ঘতভন বোপ্রফ জপ্রভ প্রঠদন। এখোপ্রন একটু্ ুস্থবোপ্রফ থোকো খোেোয অনযতভ এফং এখন অফদধ একভোত্র জোেগো 



‘ভোেোদী দরপ্রে ঘোভ’। ফে যোিো ঘথপ্রক অদযয ফে ফে ধোপ্রয দাঁদে ঘবপ্রঙ দরপ্রে ঘোপ্রভয দ্বোয। ঘছোট্ 
দকন্তু কপ্রট্জগুদর বোযী ুিয। দবতপ্রযয ফপ্রিোফি ভি নে। বোর রোপ্রগ পুর রতো গোছোরোে ঘঘযো োভপ্রনয 
ফোযোিো। ঘখোপ্রন ফপ্র প্রযয ঘধোাঁেো দূলন এদেপ্রে ফোধোীন দৃদি ঘুপ্রয ঘফেোে োোে ঘদযপ্রে োোপ্রে। 
ঘমখোপ্রন গোপ্রছযো ভোথো ঘদোরোে োেোয োেোে। েন্ত ঘফরোে োেো ঘফেোপ্রনো উপ্রেো ঘভপ্রঘয দর আড্ডো 
জভোপ্রত উপ্রঠ আপ্র দনচ প্রত উপ্রয। আয একটু্ ঘফী যোপ্রত েত চোাঁপ্রদয ফুদে চযকো কোপ্রট্, নেপ্রতো 
যোতজোগো তোযোয দর দভট্দভট্ জ্বপ্রর, ঘঘোপ্রয আকোপ্রয ঘঘযোপ্রট্োপ্র।  
 ঘফরো গদেপ্রে দুুয নোগোদ ঘৌঁপ্রছদছ কনকপ্রচৌদয। দরপ্রে ঘোপ্রভ ঘগোছগোছ কপ্রয খোেোদোেো 
োযপ্রতই দুুয দুপ্রট্ো। এখনই নো ঘফপ্রযোপ্রর োপ্রে-দতন দকদভ োোদে থ ঘদযপ্রে ূমঘোপ্রিয আপ্রগ ভদিপ্রয 
ঘৌঁছপ্রনো ম্ভফ নে। োথীযো দনভযোদজ। ভধযোহ্নপ্রবোপ্রজয য এতট্ো োাঁট্ো। দকন্তু নো োাঁট্প্রর ঘতো ঘদফপ্রনোদতয 
দঘন দভরপ্রফ নো। দফবূদভ গোপ্রেোেোপ্রর একভোত্র কোদতঘক ভদিয। দিভফপ্রে ধূভধোভ কপ্রয কোদতঘপ্রকয আযোধনো 
প্রর, স্থোেী ভদিপ্রযয কথো জোনো ঘনই। ঘকযর যোপ্রজয োেোনুয প্রয ুব্রোভোনয স্বোভীয েোচীন ভদিয আপ্রছ। 
ঘজপ্রনদছরোভ ুব্রোভোনয স্বোভী প্ররন দশু কোদতঘক এফং তোাঁপ্রক স্মযণ কপ্রযই ঐ স্থোপ্রনয নোভ োেোনুয। শুপ্রনদছ, 

দভোচপ্রর ইযোফতী উতযকোে- আপ্রছ কোদতঘকস্বোভীয ভদিয। তপ্রফ ম্ভফত উত্তযোখপ্রণ্ড এভন আয ঘকোন 
ভদিয ঘনই। অফয ঘ দনপ্রে দফপ্রল ভোথোফযোথো ঘনই, ঘকননো এই এক ভদিপ্রয ফ আপ্রছ। দুদঘোন্ত এয 
ঘবৌগদরক অফস্থোন। ভদিয েোেণ ঘথপ্রক দভোরপ্রেয ফুপ্রক ূপ্রমঘোদে দকংফো ূমঘোি দঘন োযো জীফপ্রনয ঞ্চে। 
যথ ঘদখো আয করো ঘফচো একই মোত্রোে। আগোভীকোর ঘবোয ঘবোয দযদ্বোপ্রযয উপ্রেপ্রয গেোপ্রফ গোদে। ুতযোং 
এখনই যনো নো প্রর প্রয আপপ্রো কযপ্রত প্রফ। ফপ্রেোপ্রজযষ্ঠযো ফরপ্ররন, ফইপ্রতো ফুঝরোভ বোেো দকন্তু 
প্রথয অুদফধো? অতএফ রোগো ঘপোন। মোয কথোে এই ভুরুপ্রক আো, করকোতো ঘথপ্রক ঘই োোেপ্রেভী 
অরুণদো োত তুরপ্ররন ‘এদগপ্রে চপ্ররো’। ভোেোদীপ্রয ঘকেোযপ্রট্কোয, ূজোয েোরো দফপ্রক্রতো, ঘযোদ-ঘোোপ্রনো 
গ্রোভফোী ফোই ফরপ্রছ, ‘চরো মোইপ্রে কুছ ঘনদ ঘোগো। ঘদতোকো কৃো জরুয দভপ্ররগো’। শুরু র োজপ্রগোজ। 



জপ্ররয ঘফোতর, দফসু্কট্ রপ্রজন্স, উইন্ড দচট্োয, ট্চঘ। ঘদেয কোাঁট্ো দতন ছুাঁই ছুাঁই। আযম্ভ র থচরো।  
 যোিোয গোপ্রেই োদোভোট্ো ঘতোযণ। ঘগোট্ো ঘগোট্ো যপ্রপ ঘরখো ‘জে কোদতঘকস্বোভী’। নেফপ্রে দুপ্রট্ো 
ঘদোকোপ্রন ূজোয েোরো োদজপ্রে ঘদোকোদন। আভযো আট্জনই একভোত্র মোত্রীদর। দ োজোয পুট্ উচ্চতোে ভদিয 
েোেপ্রণ ঘৌঁছপ্রত এখোন ঘথপ্রক বোঙপ্রত প্রফ েোে োজোয-ঘদে পুপ্রট্য চেোই। ঘগট্ ঘদযপ্রে েোনদদপ্রকয ফোাঁপ্রক 
পোাঁকপ্রপোকয দদপ্রে রুপ্রকোচুদয ঘখপ্রর ফযপ চূেো। তোপ্রদয োতছোদন এদেপ্রে ফোাঁপ্রে ঘভোে। ইতিত োথয চোোন 
থ। শুরুট্ো খোদনক অদযচ্ছন্ন। এফ অফজ্ঞো কপ্রয এাঁপ্রকপ্রফাঁপ্রক উপ্রয ঠো। অেি থ ক্রভ জেপ্ররয 
োতোে ঢুপ্রক প্রে। োথয প্রয ভোদট্। ভোদট্ ধুপ্রে গোপ্রছয দকে, দনপ্রজয ঘখেোপ্রর ছদেপ্রেপ্রছ যোিোে। 
অোফধোপ্রন ঘোাঁচট্ ঘখপ্রর ভোদট্প্রত গেোগদে। েোইপ্রন খোদ। খোপ্রদয ফন আয গবীয। ভোপ্রঝ ভোপ্রঝ কোাঁট্োতোপ্রযয 
ঘফেো। শুপ্রনদছ কখন কখন বোিুক ঘদখো কযপ্রত আপ্র। তপ্রফ তোযো আপ্র উপ্রযয অযণয ফযপ্রপ ঢোকো 
েপ্রর। ধীপ্রয ধীপ্রয গোছোরোয আেোপ্রর োদযপ্রে মোে আকো। থ ঘকোথো অতযন্ত ংকীণঘ। ফে োথয 
খণ্ডপ্রক ো কোদট্প্রে, যভ মপ্রে নুদে োথপ্রযয ঘছোাঁেোচ ফোাঁদচপ্রে এদগপ্রে চরোই দোে। প্রযক োদখয নোনোন স্বয, 
নোনোন ুয। গোন ঘোনোে, দ ঘদে দকন্তু ঘদখো ঘদে নো। জেপ্ররয ভোপ্রঝ ঘকোথোে ঘম োদযপ্রে মোে, ঘকোন েোপ্রর 
ঘম ঘদোর খোে ঠোয েনো। থ োপ্র ফনপুর, দনপ্রজয ঘভজোপ্রজ যপ্রেপ্রছ পুপ্রট্। কোপ্রযোয স্বীকৃদতয প্রযোেোই 
কপ্রযনো। জপ্রর ঘবজো ভোদট্, োথপ্রয ঘরোয আিযণ। যোাঁতযোাঁপ্রত ফনবূদভ। এক অপ্রচনো ফনজ গন্ধ। ফ 
দভদরপ্রে েকৃদত দনুন োপ্রত অপ্রগোছোপ্ররো কপ্রয োদজপ্রেপ্রছ দনপ্রজপ্রক। এথ ফে দনজঘন। অনয তীপ্রথঘয ভত 
ঘঘোেো, েুদর দকংফো দিুয ফযফস্থো ঘনই। ঘরোক ফরপ্রত আভযো কজন। খোদর ভপ্রন ে, দঠক প্রথ মোদচ্ছ ঘতো?    
 োভপ্রন একট্ো ঘভোে। ফোভদদক ঘথপ্রক উপ্রঠ আো োপ্রে চরো থ দভপ্রপ্রছ এই প্রথ। দুই 
যোিোয ংপ্রমোগ স্থপ্রর ুিয ফোয জোেগো। দছপ্রন ঢোর ঘফপ্রে ফহু দুয অফদধ গন অযণয। েীপ্রদয ফররোভ 
বোর কপ্রয ঘখেোর যোখুন। ঘপযোয ভে অন্ধকোপ্রয মদদ বুর ে োযোযোত ঘুযপ্রত প্রফ জেপ্রর। োভোনয দফেোভ 
আফোয চরো। এই থ ঘকোন ঘদোকোন ফো চদট্ ঘনই। তোই অদত অফয প্রে জর যোখো েপ্রেোজন। প্রযয যোিো 
ভোপ্রঝ ভোপ্রঝই ফে অভোন। অনযভনস্ক প্ররই গদেপ্রে খোপ্রদ। এইবোপ্রফই একভে জেপ্ররয ঘপ্রল ঠোৎ ঘদখো 
ঘভপ্রর োথপ্রয ঘভোেো ঘফ ফে চোতোর। উত্তযোখণ্ড মঘট্ন দফবোপ্রগয ুদৃয পরক। ঘছোট্ ভোপ্রয মোত্রীদনফো 
এফং ুপ্রযোদপ্রতয ফোদে। ুপ্রযোদত নিু ুযী। কৃষ্ণফণঘ রবোপ্রট্ গেন, এক ভোথো চুর। এতট্ো থ চরোয য 
োক্ষোত োেো েথভ ফযদি। দতদন কোপ্রজ ফযি। আভোপ্রদয ভে কভ। োভোনয দুচোয কথোয য আফোয 
এদগপ্রে চরো। এখোন ঘথপ্রক ভদিয মঘন্ত ফোাঁধোপ্রনো অভৃণ এফপ্রেো ঘখফপ্রেো োথুপ্রয থ  দাঁদে। োাঁটু্যো জোনোন 
দদর – জেপ্রর চেোই ঘবপ্রেছ ঘভপ্রন দনপ্রেদছ। দকন্তু এই োথুপ্রয প্রথ হুেোে কযপ্রর, এপ্রকফোপ্রযই ে ঘদফ নো। 
অগতযো নীর চরন। উাঁচুপ্রত ঘদখো মোপ্রচ্ছ ভদিপ্রযয চূেো, আজপ্রকয গন্তফয।  
 োথুপ্রয ঘোোন ঘল। োোপ্রেয ভোথোে ভতর উপ্রঠোন। কোদতঘক স্বোভীয ঘছোট্ ভদিয। 
দফবূপ্রভয অনয ভদিপ্রযয ভত নে। এপ্রকফোপ্রযই োধোযণ গেন। ভদিয দঘপ্রয অংখয ঘণ্টো। ন্তোন কোভনোে 
ফো ভনস্কোভনো ূযপ্রণ ঘণ্টো উৎগঘ কযোই এখোনকোয যীদত। একট্ো ফযোোয ভজোয রোপ্রগ - আভোয যোপ্রজয 
ঘদপ্রখদছ, আফোয এখোপ্রন ঘদখদছ, কোদতঘক দনপ্রজ দচযকুভোয অথচ ন্তোন কোভনোে কপ্ররই তোয ুজোোঠ 
কপ্রয। ভদিপ্রযয ফোইপ্রয ভেূযফোন কোদতঘপ্রকয এফং দবতপ্রয অদস্থদৃয ঘশ্বতোথপ্রযয ভূদতঘ। ভদিয চেয প্রত 
উনু্মি আকোতপ্রর দতনপ্রো লোট্ দেদগ্র নজপ্রয আপ্র। চোদযধোপ্রয োোেপ্রেণী। ুউচ্চ ফঘত ৃে প্রত ধোপ্র 
ধোপ্র ঘনপ্রভ এপ্রপ্রছ দনন্ম দভোরপ্রেয ঘছোট্ ঘছোট্ োোে। দনপ্রজয ইচ্ছোনুোপ্রয েকৃদত দঠক কপ্রযপ্রছ তোপ্রদয 



অফস্থোন। এখোন 
ঘথপ্রক ূপ্রমঘোদে এফং 
ূমঘোি উবেই ঘদখো 
মোে। তপ্রফ ূপ্রমঘোদে 
অপ্রক্ষোকৃত ঘফী 
ুিয। ঘদখপ্রত 
ঘদখপ্রত দিভোঞ্চপ্রর 
ূমঘপ্রদফ ফপ্রপ্রছন 
োপ্রট্। তোয যদিভ 
আবোয য ঘরপ্রগপ্রছ 
তুলোয শুভ্র ফঘত 
গোপ্রত্র। ভদিপ্রযয 
এপ্রকফোপ্রয দছপ্রন 
ঘচৌখোবো। আপ্রোপ্র 

নীরকণ্ঠ, ঘকদোয, ঘভরু ুপ্রভরু েবৃদত ছোেো নোভ নো জোনো নোনোন গদফঘত ফঘতচূেো। ছদেপ্রে দছদট্প্রে যঙ 
ঘরপ্রগপ্রছ তোপ্রত। আকোপ্র, ফোতোপ্র, োোপ্রে, ফঘপ্রত চরপ্রছ ঘোদর ঘখরো। েকৃদতয এক অোধোযণ রূ, এক 
অফণঘনীে দচত্রকরো। এভন রূ েতযক্ষ কযপ্রত ফোপ্রয ফোপ্রয অদতক্রভ কযো মোে এই ফনু্ধয থ। ধীপ্রয ধীপ্রয দুই 
োোপ্রেয খোাঁপ্রজ েুফ ভোযপ্ররন অকঘপ্রদফ। দ্রুত আাঁধোয নোভপ্রত রোগর চযোচপ্রয। 
 কোদতঘক স্বোভীপ্রক ট্ো-ট্ো কপ্রয ো ঘভরোরোভ উৎযোই প্রথ। যপ্রঙয ঘখরোে ঘখেোর যোদখদন 
ভপ্রেয দোফ। দিভ দদগপ্রন্ত যদঙন আপ্ররোয োরকো েপ্রর। ূফঘ দদগপ্রন্ত শুভ্র দকযীট্ ঢোকো েপ্রছ তভোয 
েনোে। েদতদট্ দপ্রক্ষপ্র োদযপ্রে মোপ্রচ্ছ যদফযদি। দফদুযৎ নো থোকপ্রর, ভদিয চোতোর ঘথপ্রক ুপ্রযোদপ্রতয 
চোতোর মঘন্ত থ ঘদখোে ঘোরোয আপ্ররো। জনভোনফীন নিু ুপ্রযোদপ্রতয আদঙনো ঘযপ্রতই ঘুট্ঘুপ্রট্ অন্ধকোয। 
চোদযদদক প্রত ঘথোক ঘথোক আাঁধোয দঘপ্রয ধপ্রযপ্রছ। কৃষ্ণ প্রক্ষয প্তভী চোাঁদ উঠপ্রফ অদধক যোপ্রত। অফয এখন 
উঠপ্রর ঘকোন ুযোো প্রতো নো। গোছগোছোদরয ত্রজোপ্রর চন্দ্রোপ্ররোপ্রকয েপ্রফ দনপ্রলধ। থভপ্রক দোাঁেোই কপ্রেক 
দণ্ড। ট্প্রচঘয আপ্ররো ঘম অফদধ ঘৌঁছোে, তোযপ্রযয আাঁধোয আয গবীয, আয বেোনক। োথীযো দজঞ্জোো কপ্রয, 
‘দক ’র, ঘকোন অুদফধো?’ ভনপ্রক ি কপ্রয ফদর, ‘নো নো দঠকই ঘতো আপ্রছ, ট্প্রচঘয আপ্ররোে আপ্রি আপ্রি 
নোভুন।’ প্রদয অপ্রনক বযো আভোয উয। আদভই একযকভ ঘজোয কপ্রয দনপ্রে এপ্রদছ। দকন্তু আদভ ঘতো 
জোদন আভোয ঘদৌে। জীফপ্রন দদ্বতীেফোয এই যোিোে দচোযণ। েথভফোয দদপ্রনয আপ্ররোে গট্গট্ কপ্রয ফোই 
উপ্রঠপ্রছ। আয এখন ট্প্রচঘয আপ্ররোে একো একো কপ্রয নোভপ্রত প্রচ্ছ। গদতপ্রফগ েথভ ফোপ্রযয তুরনোে 
অদতধীয। ঠক কপ্রয আেোজ। ভোথোে োত দদপ্রে ফপ্র েপ্ররন ফেস্ক োথী। এ এক দফদ; দনপ্রচ আপ্ররো 
ঘপরপ্রর গোপ্রে ভোথোে ফোদে রোগোপ্রফ ছেোন দছট্োপ্রনো েোরোরো। আফোয উপ্রয আপ্ররো ঘপরপ্রর, যীয এরোপ্রনো 
দকে ধপ্র মোেো ভোদট্ োথয গে গদেপ্রে ঘট্প্রন দনপ্রে ঘপরপ্রফ খোপ্রদয জেপ্রর। খোদনক দজদযপ্রে দু-ঘঢোক জর 
ঘখপ্রে আফোয চরো। কত থ এরোভ কতট্ো ফোদক, দকছুই ঘফোঝোয উোে ঘনই। ফনপ্রথয দচহ্ন ফরপ্রত ঘভোপ্রেয 
ভোথোে ঘই ফোয জোেগো। দকন্তু ঘ ঘকোথোে? কত ভে রোগপ্রফ? ভপ্রনয ভোপ্রঝ উথোদর োথোদর। ঠোৎ দছন 
ঘথপ্রক দদদদ ফপ্রর উঠপ্ররন ‘ঐ জোেগোে একটু্ ফফ?’ আপ্ররোে ঘদদখ এইপ্রতো ঘভোপ্রেয ভোথোে ঘফঞ্চ, েোনোপ্রত ঐ



-ঘতো োপ্রে চরো থ। আনপ্রি ফপ্রর উদঠ এই মঘন্ত দঠকঠোক এপ্রদছ, ফোই আুন, খোদনক দজদযপ্রে ঘনেো 
মোক। 
 যয আেোজ। রোপ দদপ্রে উঠর ফোই। দদদদ ফরপ্ররন আোয ভে ঘদপ্রখদছ, যোপ্রতয 
ঘফরোে নোভ কযপ্রত ঘনই। ঘফ ফেে ঘগোরগোর ধুয যঙ যোিো ঘদযপ্রে খোপ্রদয ফপ্রন ঘনপ্রভ ঘগর। বপ্রেয 
ভোত্রো ঘগর ঘফপ্রে, দনজঘন ফপ্রন োতো েোয প্রে আতঙ্ক ে। পপ, ঘকন ঘম একজন গোইে দনপ্রে এরোভ 
নো। কোদতঘকস্বোভী ভদিপ্রয ূপ্রমঘোদে ফো ূমঘোি ঘদখপ্রত ঘগপ্রর একফোয যোপ্রতয ফন োয প্রতই প্রফ। বোফপ্রত 
বোফপ্রত ফনু্ধয প্রথ ধীপ্রয ধীপ্রয োাঁদট্। একভে কোপ্রন ফোপ্রজ অনয ভোনুপ্রলয স্বয। ট্প্রচঘয আপ্ররোে ধযো ঘদে দুই 
ভূদতঘভোন। ঘজোেোন যীয, উস্কখুস্ক চুর দোদে, গোপ্রে ভদরন ীতফস্ত্র, কোাঁপ্রধ ফিো, োপ্রত রোদঠ। অন্ধকোপ্রয 
দনপ্রজপ্রদয ভপ্রধয কথো ফরপ্রত ফরপ্রত এদগপ্রে আপ্রছ। ফকট্ো আপ্ররো জ্বোদরপ্রে দস্থয প্রে দোাঁদেপ্রে থোদক। ভপ্রন 
অপ্রনক েশ্ন - এযো কোযো? এযো দক গোইে, আভোপ্রদয ে দদপ্রত আপ্রছ? দকন্তু আভযো ঘতো কোউপ্রক গোইপ্রেয 
কথো ফদরদন, ঘপোপ্রন ঘকোন োোময চোইদন। তোপ্রর এযো কোযো? যীয কোাঁপ্রছ, বে নোভপ্রছ দযদোাঁেো ঘফপ্রে। 
এদগপ্রে এর দদ্বতীে  তৃতীে ফযদি, ভদিয-ঘ আ-যো যোে, েপ্রযো ভত, আউয ঘথোেো মো, জের খতভ ঘো 
মোপ্রেগো।’ ো কপ্রয জোনপ্রত চোই, ঘতোভযো কোযো আাঁধোয যোপ্রত ফনপ্রথ চপ্ররছ। উত্তপ্রয জোনোে যো ভদিয 
মতদযয কোজ কযপ্রছ, আোতত থোপ্রক মোত্রীদনফোপ্র। দুুপ্রয গ্রোপ্রভ এপ্রদছর, কপ্রেকদদপ্রনয যদ দনপ্রে দপযপ্রছ। 

যো আভোপ্রদয ছোদেপ্রে অন্ধকোপ্রয োদযপ্রে মোে। আভযো কপ্রেকট্ো ফোাঁক ঘদযপ্রে এপ্র দোাঁেোই ঘই উাঁচু 
জোেগোে। ঘমখোপ্রন েোরছোাঁট্ো গোছগুদরয পোাঁপ্রক নজপ্রয প্রে গ্রোপ্রভয আপ্ররো। ঘমখোপ্রন তোযো বযো আকো দভট্ দভট্ 
কপ্রয ফপ্রর, ‘কী! ঘকভন বে ঘপ্রেদছপ্রর?’ 
                                                                      


